
 

 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(двадцять сьома сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22  грудня  2017 року                                                                        № 406 

Про селищний бюджет на 2018 рік 
 

На підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статей 14, 43, 55, 69, 69
1
, 71, 72, 73, 77, 91, 93, 101 Бюджетного кодексу України та 

відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 

рік», Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

 1. Визначити на 2018 рік: 

- доходи селищного бюджету у сумі 8472,015 тис.грн., в тому числі доходи 

загального фонду селищного бюджету у сумі 7591,115 тис.грн., доходи спеціального 

фонду бюджету – у сумі 880,9 тис.грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення; 

- видатки селищного бюджету в сумі 8472,015 тис.грн., у тому числі видатки 

загального фонду – у сумі 7591,115 тис.грн. та видатки спеціального фонду бюджету 

- у сумі 880,9 тис.грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення; 

 2. Визначити розмір оборотного залишку бюджетних коштів селищного 

бюджету в сумі 50,0 тис.грн.  

 3. Затвердити на 2018 рік:  

3.1. перелік видатків селищного бюджету на реалізацію селищних програм 

згідно з додатком № 3 до цього рішення. 

3.2. перелік природоохоронних заходів за рахунок коштів селищного бюджету 

згідно з додатком № 4 до цього рішення;  

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду 

селищного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою відповідно до пункту 

2 статті 55 Бюджетного кодексу України:  

- оплата праці працівників бюджетних установ; 

- нарахування на заробітну плату; 

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

- забезпечення продуктами харчування; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

- поточні трансферти населенню. 

5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право 

виконавчому комітету Власівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107


 

 

селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального 

фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 

користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного 

бюджетного періоду. 

 6. Головному розпоряднику коштів селищного бюджету під час складання та 

затвердження кошторисів підпорядкованих бюджетних установ забезпечити у першу 

чергу асигнування на: 

-  на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; 

-  на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 

водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються 

бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних 

показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних 

бюджетних асигнувань. 

7. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2018 рік: 

- до доходів належать надходження, визначені ст.69, 101 Бюджетного кодексу 

України.  

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного 

бюджету на 2018 рік є доходи, визначені ст.69¹ Бюджетного кодексу України. 

 9. Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових асигнувань з 

селищного бюджету, без внесення відповідних пропозицій по збільшенню доходів 

або зменшенню видатків. 

10. Дозволити селищному голові в процесі виконання селищного бюджету, в 

разі необхідності, здійснювати розпорядженням перерозподіл видатків за 

економічною класифікацією у межах загального обсягу його бюджетних призначень 

по загальному та спеціальному (крім власних надходжень бюджетних установ) 

фондах селищного бюджету. При цьому перерозподіл, що призводить до зміни 

затверджених бюджетних призначень селищного бюджету по загальному та 

спеціальному фонду за функціональною класифікацією в межах їх загального обсягу, 

здійснюється лише за погодженням із постійною комісією селищної ради з 

бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного розвитку з подальшим 

затвердженням на сесії селищної ради.  

11. Дозволити селищному голові протягом року здійснювати розподіл та 

перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих 

бюджетів за погодженням з постійною комісією селищної ради з бюджетно-

фінансових питань та соціально-економічного розвитку з подальшим затвердженням 

на сесії селищної ради.  

 12. Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід'ємною частиною. 

 13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 



 

 

"Про селищний бюджет на 2018 рік"

(грн.)

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  7602695,00 7549695,00 53000,00 0,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості  
80000,00 80000,00 0,00 0,00

11020000 Податок на прибуток підприємств  80000,00 80000,00 0,00 0,00

11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності 
80000,00 80000,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  758430,00 758430,00 0,00 0,00

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції)
99200,00 99200,00 0,00 0,00

14021900 Пальне 99200,00 99200,00 0,00 0,00

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) 
399230,00 399230,00 0,00 0,00

14031900 Пальне 399230,00 399230,00 0,00 0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів
260000,00 260000,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки 6711265,00 6711265,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 5079305,00 5079305,00 0,00 0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості

6500,00 6500,00 0,00 0,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості

10335,00 10335,00 0,00 0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості

1825,00 1825,00 0,00 0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості

40000,00 40000,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  2800000,00 2800000,00 0,00 0,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  1737900,00 1737900,00 0,00 0,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  14500,00 14500,00 0,00 0,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  337845,00 337845,00 0,00 0,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 130400,00 130400,00 0,00 0,00

18030000 Туристичний збір 560,00 560,00 0,00 0,00

18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними 

особами 
560,00 560,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок  1631400,00 1631400,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 13900,00 13900,00 0,00 0,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1617500,00 1617500,00 0,00 0,00

до рішення Власівської селищної ради від 22.12.2017р № 406

Додаток 1

Доходи  селищного бюджету на 2018 рік

Код
Найменування згідно з класифікацією доходів 

бюджету
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку

 



 

 

19000000 Інші податки та збори 53000,00 0,00 53000,00 0,00
19010000 Екологічний податок 53000,00 0,00 53000,00 0,00

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення 
48400,00 0,00 48400,00 0,00

19010200
Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об`єкти 
160,00 0,00 160,00 0,00

19010300

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об`єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини 

4440,00 0,00 4440,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження  869320,00 41420,00 827900,00 0,00

21000000
Доходи від власності та підприємницької 

діяльності  
950,00 950,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження  950,00 950,00 0,00 0,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 950,00 950,00 0,00 0,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 
36870,00 36870,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 33200,00 33200,00 0,00 0,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 33100,00 33100,00 0,00 0,00

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у 

сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, а також 

плата за надання інших платних посл

100,00 100,00 0,00 0,00

22080000

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом та 

іншим державним майном  
3500,00 3500,00 0,00 0,00

22080400

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності 

3500,00 3500,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито  170,00 170,00 0,00 0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому числі 

за оформлення документів на спадщину і 

дарування  

170,00 170,00 0,00 0,00

24000000 Інші неподаткові надходження  3600,00 3600,00 0,00 0,00

24060000 Інші надходження  3600,00 3600,00 0,00 0,00

24060300 Інші надходження  3600,00 3600,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ  827900,00 0,00 827900,00 0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно із 

законодавством 
827900,00 0,00 827900,00 0,00

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 
803900,00 0,00 803900,00 0,00

25010200
Надходження бюджетних установ від додаткової 

(господарської) діяльності 
21000,00 0,00 21000,00 0,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  3000,00 0,00 3000,00 0,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ 8472015,00 7591115,00 880900,00 0,00

О.Г.ДудникЕкономіст планово-економічного відділу



 

 

 

(грн.)

з них

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100 Державне управління 3220010,00 3220010,00 2839700,00 100400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3220010,00

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

3220010,00 3220010,00 2839700,00 100400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3220010,00

1000 Освіта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819900,00 819900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819900,00
1010 Надання дошкільної освіти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819900,00 819900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819900,00
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 211570,00 211570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211570,00
3210 Організація та проведення громадських робіт 29070,00 29070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29070,00

3242
Інші заходи у сфері соціального захисту і  

соціального забезпечення
182500,00 182500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182500,00

4000 Культура i мистецтво 18000,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 8000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26000,00

4060

Забезпечення діяльності палаців i  будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000,00

4082 Інші заходи в галузі культури і  мистецтва 18000,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18000,00

6000 Житлово-комунальне господарство 733150,00 733150,00 0,00 133150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733150,00
6030 Організація благоустрою населених пунктів 733150,00 733150,00 0,00 133150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733150,00
7000 Економічна діяльність 2321585,00 2321585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2321585,00

7440
Утримання та розвиток транспортної 

інфраструктури
2321585,00 2321585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2321585,00

8000 Інша діяльність 1086800,00 1086800,00 989700,00 55200,00 0,00 53000,00 0,00 0,00 0,00 53000,00 0,00 1139800,00

8130
Забезпечення діяльності місцевої пожежної 

охорони
1086800,00 1086800,00 989700,00 55200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1086800,00

8340
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53000,00 0,00 0,00 0,00 53000,00 0,00 53000,00

 Всього 7591115,00 7591115,00 3829400,00 288750,00 0,00 880900,00 827900,00 0,00 0,00 53000,00 0,00 8472015,00

Разом

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

з них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Економіст планово-економічного відділу О.Г.Дудник

Додаток №2

до рішення Власівської селищної ради від 22.12.2017р № 406

"Про селищний бюджет на 2018 рік"

РОЗПОДІЛ

видатків селищного бюджету на 2018 рік

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС2
Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Загальний фонд

Всього
видатки 

споживання

з них

бюджет 

розвитку

 



 

 

тис.грн

3241
Інші заклади та 

заходи
143,4 143,4

143,4 143,4

Економіст планово-економічного відділу Дудник О.Г.

"Про селищний бюджет на 2018 рік"

       Додаток  № 3

Всього

З
а

га
л

ь
н

и
й

 ф
о

н
д

С
п

е
ц

іа
л

ь
н

и
й

 ф
о

н
д

Найменування 

програми

Селищна комплексна 

програма соціальної 

підтримки сімей 

учасників АТО, сімей 

поранених, загиблих 

військослужбовців та 

учасників АТО і 

вшанування пам"яті 

загиблих 

 до рішення Власівської селищної ради від 22.12.2017р  № 406

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 

 селищного бюджету у 2018 році

Код 

ТПКВКМБ/ТК

ВКМБС

Код 

ФКВКБ

Найменування 

напряму видатків 

згідно з типовою 

відомчою 

ТПКВКМБ/ТКВК

МБС

Р
а

з
о

м
 з

а
га

л
ь
н

и
й

 т
а

 

с
п

е
ц

іа
л

ь
н

и
й

 ф
о

н
д

 



 

 

тис.грн.

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків

Видатки бюджету за функціональною структурою 

Передбачено 

бюджетом на 2018 

рік

Надходження до фонду 53,00

1901000 Екологічний податок 53,00

Витрати коштів фонду 53,00

8340 Озеленення селища 53,0

Економіст планово-економічного відділу Дудник О.Г.

                                             Додаток  № 4

Перелік природоохоронних заходів 

та обсяги фінансування  з селищного бюджету у 2018 році

                                                              "Про селищний бюджет на 2018 рік"

                                                                              до рішення Власівської селищної ради від 22.12.2017  № 406

 


